
Overblik og debat

Program
9.30 – 10.00. 
Ankomst, indskrivning og morgenkaffe.

10.00    
Velkommen ved Konsulent Mogens 
Knudsen, Nærdemokrati.dk præsentation 
ved bordene.

10.10 – 10.40. 
Hvad er Klyngelandsbyer og 
hvad kan de, som andre lands-
byer ikke kan? State of the art. 
Et samlet overblik over feltet. Lektor, 
Ph.d Lea Holst Laursen. Aalborg Univer-
sitet.

Debat og spørgsmål 

10.50 – 11.20 
Kultur- og fritidslivets rolle 
– lavthængende frugter eller 
landsbyernes vigtigste kit?
Landsbyklynger i regi af DGI/Realdania. 
Chefkonsulent Carsten Blomberg DGI.

11.20 -11.35 Pause

11.35 – 12.00
Er landsbyklynger holdbare i 
længden? 
Erfaringer fra De syv sogne på Mors. 
Formand Chresten Søndergård og styre-
gruppemedlem Poul Erik Olsen.

12.00 – 12.30 
Hvordan opbygger vi velfunge-
rende klynge-og landsbyledel-
ser? 
Erfaringer fra Fjordklyngen i Viborg 
Kommune ved Formand for klyngerådet i 
Fjordklyngen Inge Carlskov.
Debat og refleksion.

13.00 – 13.45 Frokost

13.45 -14.15 
Hvordan kan Landsbyklynger 
indarbejdes i den løbende, 
kommunale planlægning og 
prioritering?
Planchef Karl Johan Legaard Viborg 
kommune 
Efterfølgende debat.

14.25 -14.55. 
Dilemmaer fra hverdagen. 
Workshop med kaffe undervejs – delta-
gerne drøfter dilemmakort og formulerer 
spørgsmål til panelet og hinanden. 

15.00 – 15.30 
Varm luft eller fremtidens 
model? 
Paneldebat og spørgsmål fra deltagerne 
og kritiske venner. Seniorforsker Hanne 
Tanvig, Københavns Universitet mfl.
Mediator: Direktør Ellen Højgaard Jen-
sen. Dansk Byplanlaboratorium.

15.30 – 16.00 
Systematiserede fællestræk fra 
landsbyklyngernes hverdag.  
Afslutning og opsamling.
Lektor Jørgen Møller, Aalborg Universitet.

Landsbyklynger – 
Fremtidens model?

På den danske landsbyscene har vi de seneste 
4 – 5 år været vidne til en række meget forskel-
lige udgaver af fænomenet ”Landsbyklynger”.
Grundlæggende er det et netværkssamarbejde 
mellem en række nært beliggende landsbyer. 
Formålet vil oftest være at udnytte klyngens 
samlede potentialer for at skabe vækst , stoppe 
en afviklingsproces eller skabe kvalitet i det, der 
bliver tilbage. 
Derfor inviteres alle forskere, konsulenter, 
landsbyer og kommuner med til et seminar, 
hvor vi ved at dele vores erfaringer vil danne et 
overblik over fænomenet. Samtidig adresserer vi  
en række påtrængende spørgsmål og temaer i 
løbet af dagen gennem oplæg og debat.

Seminar i Horsens 19. januar 2017  

Kursussted

Fængslet i Horsens
Fussingvej 8, 8700 Horsens

Deltagerafgift og tilmelding

Via www.byplanlab.dk
Early bird. Senest 30/11 
2016: 900 kr.
Herefter Senest 19/12 2016 
1.400 kr. 
Ved afbud herefter betales 
hele deltagerafgiften.

Tilrettelæggelse

Aalborg Universitet, Institut for 
planlægning, Konsulentfirmaet 
Nærdemokrati.dk og Dansk 
Byplanlaboratorium.

Målgruppe

Kommunale planlæggere, LAG-
koordinatorer, forskere, konsu-
lenter, aktive landsbyboere og 
ildsjæle med eller uden erfaring 
fra klyngesammenhænge.


